
JGL 7/2018

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament durà a
terme el proper 09/02/2018 a les 13:30:00 a la sala de reunions, a l’objecte de tractar els assumptes
inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 4/18 corresponent a la sessió ordinària de data 26 de gener de
2018.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Proposta de requeriment de la garantia definitiva relativa al contracte de les obres ordinàries de
reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Gaspar Fàbregas d’Esplugues de Llobregat (exp.
2017/24/1384).

3.- Proposta d’adjudicació del contracte de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer
Francesc Llunell d’Esplugues de Llobregat (exp. 2017/23/1384).

4.- Proposta d’adjudicació del contracte de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer
Sant Francesc Xavier, d’Esplugues de Llobregat (exp. 2017/30/1384).

5.- Proposta d’adjudicació del contracte de les obres d’enderroc del mercat de Can Vidalet
d’Esplugues de Llobregat (exp. 2017/21/1384).

6.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor del subministrament de mobiliari nou a
l’Espai Baronda (exp. 2018/1/1432).

7.- Proposta d’aprovació de l’expedient per contracte menor de les obres corresponents a la millora
de l’aïllament acústic entre despatxos a 2 espais de l’Espai Baronda (exp. 2018/2/1387).

8.- Proposta relativa a la suspensió automàtica del procediment de licitació del contracte del servei
consistent en la neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal d’Esplugues de
Llobregat (exp. 2017/6/1408).

9.- Proposta d’aprovació de la modificació presentada per FINESTRELLES SHOPPING CENTRE,S.L.,
del projecte de construcció del centre comercial ubicat al carrer Sant Mateu, núm. 9 (exp.
2017/72/2416).

RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS



10.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.

11.- Proposta d'aprovació del padró de la taxa per parades de mercats ambulants corresponent al
primer semestre de 2018.

12.- Proposta de minoració d'assignacions econòmiques a una empresa beneficiària a la convocatòria
2016, d'ajuts per la contractació de persones en situació d'atur.

13.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues i Voluntaris en
Assessoria Empresarial (VAE), per contribuir a la dinamització de l’activitat econòmica a Esplugues de
Llobregat (2018-2019)

14.- Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i
l'entitat Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), per contribuir a la dinamització de
l'activitat econòmica a Esplugues de Llobregat (2018-2019).

15.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei de suport auxiliar per a la custodia de l’edifici
municipal espai Baronda.

16.- Proposta d’adjudicació del contracte menor relatiu al subministrament de renovació de llicències,
dominis i ús de webservicesde l’Ajuntament d’Esplugues, corresponent a l’any 2018.

17.- Proposta d’adjudicació del contracte menor relatiu al servei de manteniment de programari i
maquinari de l’Ajuntament d’Esplugues, corresponent a l’ any 2018.

18.- Proposta d’aprovació d’instruccions d’ús de béns immobles de titularitat municipal.

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

19.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORT 3 dins el
contracte relatiu al servei consistent en la realització del Programa integral d’activitats de dinamització
i preventives adreçat a la gent gran d’Esplugues de Llobregat (període gener 2014 – juliol 2017) (exp.
2017/19/1408).

20.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l’entitat FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE
TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS) dins el contracte relatiu a la gestió
del servei públic de la Llar d’infants municipal Montesa (cursos 2006 – 2007 a 2015 – 2016) (exp.
2018/1/1400).

21.- Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics puntuals, dins l'àmbit d'acció social, en concepte
d'emergències socials (exp. 2018/03/2883).

Precs i preguntes.




